
รหัสส ำหรับใช้งำน Google meet เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ของแต่ละรอบตำมก ำหนดกำรในหน้ำถัดไป 

 

 

  



ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำใหม่  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ออนไลน์)” 

วันที่ 29 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2563 

วันที่ กิจกรรม วิทยำกร 
ผู้เข้ำร่วม 

หมู่เรียน สำขำวิชำ 

วันที่ 29 มิถุนำยน 2563 

09.00น.-09.30น. 

(รอบที ่1) 
กล่ำวรำยงำน โดย อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
                         และงานทะเบียน 
กล่ำวเปิดโครงกำร โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ลิ้มสุข   
                               อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

6311020051 
6311020052 
6311020221 
6311020222 
6311020241 
6311020242 
6311020371 
6311020372 
6311021301 

พลศึกษา 
พลศึกษา 
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

09.30น.–09.50น. บรรยำย เรื่อง แนะน าเว็บไซต์และระบบสารสนเทศทาง
ทะเบียน 

วิทยำกร โดย 
นายขวัญชัย  แก่นไทย 

09.50น.–12.30น. 
 
 
 
 
 
 

บรรยำย เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การเพิ่มถอน
รายวิชา การย้ายสาขาวิชา การขอใบรับรองผล
การศึกษา ระเบียบทางด้านการเงิน 
 
 
 
 

วิทยำกร โดย 
นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
นางอุตสา   สว่างแจ้ง 
น.ส.ภัควัลย ์ทองมั่นวิบูลย์ศรี 
น.ส.วณิชยา บวัสิงค า 
นางค าไผ่    แก่นไทย 
นายคณพศ คงศิริเพชร 
น.ส.ทิพยาภา ถิรรุจเขมพร 
น.ส.สุกัญญา สิทธ ิ



วันที ่ กิจกรรม วิทยำกร 
ผู้เข้ำร่วม 

หมู่เรียน สำขำวิชำ 

13.00น.–13.20น. 

(รอบที ่2) 
บรรยำย เรื่อง แนะน าเว็บไซต์และระบบสารสนเทศทาง
ทะเบียน 
 

วิทยำกร โดย 
นายขวัญชัย  แก่นไทย 

6311020491 
6311021601 
6311021691 
6311021692 
6311021721 
6311021722 
6311021723 
6311021724 
6311022011 
6311022021 
6311022061 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปกรรม 
รัฐประศาสนศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตร ์
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
พัฒนาสังคม  
นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง 
ภาษาจีน 

13.20น.-16.00น. บรรยำย เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การเพิ่มถอน
รายวิชา การย้ายสาขาวิชา การขอใบรับรองผล
การศึกษา ระเบียบทางด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำกร โดย 
นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
นางอุตสา   สว่างแจ้ง 
น.ส.ภัควัลย ์ทองมั่นวิบูลย์ศรี 
น.ส.วณิชยา บวัสิงค า 
นางค าไผ่    แก่นไทย 
นายคณพศ คงศิริเพชร 
น.ส.ทิพยาภา ถิรรุจเขมพร 
น.ส.สุกัญญา สิทธ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที ่ กิจกรรม วิทยำกร 
ผู้เข้ำร่วม 

หมู่เรียน สำขำวิชำ 

วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

09.00น.–09.20น. 

(รอบที ่3) 
บรรยำย เรื่อง แนะน าเว็บไซต์และระบบสารสนเทศทาง
ทะเบียน 
 

วิทยำกร โดย 
นายขวัญชัย  แก่นไทย 

6311021551
6311021751 
6311021752 
6311021761 
6311021762 
6311021771 
6311021781 
6311021791 
6311021901 
6311024021 
6311024031 

เศรษฐศาสตร ์
บัญช ี
สาขาบัญชี 
การจัดการ 
การจัดการ 
การตลาด 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทลั) 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

09.20น.–2.00น. บรรยำย เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การเพิ่มถอน
รายวิชา การย้ายสาขาวิชา การขอใบรับรองผล
การศึกษา ระเบียบทางด้านการเงิน 
 
 
 

วิทยำกร โดย 
นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
นางอุตสา   สว่างแจ้ง 
น.ส.ภัควัลย ์ทองมั่นวิบูลย์ศรี 
น.ส.วณิชยา บวัสิงค า 
นางค าไผ่    แก่นไทย 
นายคณพศ คงศิริเพชร 
น.ส.ทิพยาภา ถิรรุจเขมพร 
น.ส.สุกัญญา สิทธ ิ

13.00น.–13.20น. 

(รอบที ่4) 
บรรยำย เรื่อง แนะน าเว็บไซต์และระบบสารสนเทศทาง 
  ทะเบียน 
 

วิทยำกร โดย 
นายขวัญชัย  แก่นไทย 

6311020871 
6311021561 
6311021571 
6311021821 
6311021861 
6311021871 
6311021891 
6311025011 
6311025021 

เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 
เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) 
เกษตรศาสตร์(การจดัการการเกษตร) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
เทคโนโลยีการผลติ 

13.20น.-16.00น. บรรยำย เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การเพ่ิมถอน 
รายวิชา การย้ายสาขาวิชา การขอใบรับรองผล
การศึกษา ระเบียบทางด้านการเงิน 
 

วิทยำกร โดย 
นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
นางอุตสา   สว่างแจ้ง 
น.ส.ภัควัลย ์ทองมั่นวิบูลย์ศรี 
น.ส.วณิชยา บวัสิงค า 



วันที ่ กิจกรรม วิทยำกร 
ผู้เข้ำร่วม 

หมู่เรียน สำขำวิชำ 

 
 
 
 

นางค าไผ่    แก่นไทย 
นายคณพศ คงศิริเพชร 
น.ส.ทิพยาภา ถิรรุจเขมพร 
น.ส.สุกัญญา สิทธ ิ

6311025031 
6311025051 
6311025061 
6311025071 
 

เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

วันที่ 1 กรกฎำคม 2563 

09.00น.–09.20น. 

(รอบที ่5) 
บรรยำย เรื่อง แนะน าเว็บไซต์และระบบสารสนเทศทาง
ทะเบียน 
 

วิทยำกร โดย 
นายขวัญชัย  แก่นไทย 

6311020021 
6311020071 
6311020641 
6311020751 
6311021031 
6311021321 
6311021411 
6311021811 
6311023011 
6311020231 
6311020251 
6311020252 
6311020081 

เคม ี
ฟิสิกส ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณิตศาสตร ์
ชีววิทยา 
สาธารณสุขศาสตร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
นิติศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย 

09.20น.–12.00น. บรรยำย เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การเพิ่มถอน
รายวิชา การย้ายสาขาวิชา การขอใบรับรองผล
การศึกษา ระเบียบทางด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 

วิทยำกร โดย 
นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล
นางอุตสา   สว่างแจ้ง 
น.ส.ภัควัลย ์ทองมั่นวิบูลย์ศรี 
น.ส.วณิชยา บวัสิงค า 
นางค าไผ่    แก่นไทย 
นายคณพศ คงศิริเพชร 
น.ส.ทิพยาภา ถิรรุจเขมพร 
น.ส.สุกัญญา สิทธ ิ

  หมำยเหตุ  ***  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  นักศึกษา รหัส 63 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจดัการ     


